Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 5 de febrer del 2019

Ref.: CCA/ 40103 MATERIALS DE NETEJA LOTS DESERTS 2019

DEMANDA DE PREUS
CENTRAL DE COMPRES – MAGATZEM
SUBMINISTRAMENT MATERIALS DE NETEJA
La Central de Compres vol adquirir diversos materials de neteja per tenir-ne en
estoc al Magatzem Central. Adjunt trobareu el llistat amb la seva previsió. Els
preus oferts s’hauran de mantenir durant tot l’any 2019.
Possibilitat de demanar mostres de diferents materials oferts les quals
hauran de ser idèntiques al presentat a l’oferta.

DESCRIPCIÓ PRODUCTE
Ambientador llimona 5 l.
Baieta blava absorbent VILEDA rotllo 400X60 cm. (preferentment
tipus VILEDA)
Baieta groga vidres VILEDA rotllo 60X400 cm. (preferentment
tipus VILEDA)
Bobina paper eixugamans 2 capes 100% cel·lulosa 166 m.
Bobina paper eixugamans 2 capes 100% cel·lulosa 900 m.
Bobina paper eixugamans tipus TORK MATIK color verd 150 m.
Bossa brossa PIPICAN EN ROTLLO 19X35 cm. galga 55
Bossa brossa 60X75 cm. galga 140 gris
Drap de cuina color blanc 100% cotó
Escombra palla 5 filades
Escombreta+suport W.C.
Fregall inoxidable 60 gr.
Fregall salva ungles industrial 14X8X5 cm. (tipus Vileda)
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PREVISIÓ
132 ampolles
48 unitats
12 unitats
1.560 rotllos
120 rotllos
60 rotllos
1.000 rotllos
3.150 rotllos
100 unitats
100 unitats
24 unitats
100 unitats
500 unitats
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Galleda+escorredor 16 l.
Guant ultra protector tipus Vileda T/G
Guant ultra protector tipus Vileda T/M
Guant ultra protector tipus Vileda T/P
Lleixiu alimentària 5 l. tap de rosca obligatòria
Neteja vidres 5 l.
Netejador bactericida desinfectant 5 l. (tipus Lep Clor)
Netejador desengreixant per àrees alimentàries 5 l. (tipus Sutter
SF110 - EFFI)
Netejador germicida desinfectant desodoritzant 5 l. (tipus Nettion
MC)
Pal telescòpic alumini 2 m.
Paper alumini 11micres 300m.X40 cm.
Paper film transparent 10 micres 300m.X45 cm.
Paper W.C. domèstic 2 capes 100% cel·lulosa 25 m.
Plat taula plàstic 22 cm. diàmetre
Polvoritzador manual 1 l.
Raspall+pal neteja vehicles 1,70 m.
Recollidor+pal de brossa metàl·lic
Rotllo mopa fibra atrapa pols 100X0,90 m.
Sepiolita 15/30 20 kg.
Suport per mopa fibra atrapa pols

50 unitats
20 parells
100 parells
50 parells
300 garrafes
32 garrafes
60 garrafes
92 garrafes
120 garrafes
4 unitats
18 rotllos
66 rotllos
3.072 rotllos
6.400 unitats
30 ampolles
4 unitats
20 unitats
4 rotllos
50 sacs
4 unitats

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el
Magatzem Central al telèfon 730046.

Les condicions de presentació dels pressupostos són:
1.

Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA
actualitzada.
Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici
d’activitat acompanyat d’una còpia de la sol·licitud d’obertura i una còpia
del certificat de reserva de nom comercial.
Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada.
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2.

En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no
especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos.

3.

S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada.

4.

Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria
de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei
34/2008 del 18 de desembre del 2008).

5.

Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter
nacional.

Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de
Compres, despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà, i/o per
correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad. La data de termini de
presentació és el dia 12 de febrer abans de les 13 hores.
El Comú desestimarà les ofertes què:
•

Siguin lliurades a un altre departament diferent de la Central de
Compres.

•

Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de
comunicacions, o no presentin les degudes condicions.

Atentament,

LA CENTRAL DE COMPRES
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